PAROCHIENIEUWS ST. PANCRATIUS
2 JULI T/M 27 AUGUSTUS 2022
Vakantietijd…?
De kinderen gaan nog een paar weken naar school, het is een late
vakantie dit jaar. Maar toch is het al te merken dat de vakantietijd
eraan komt. Verenigingen bouwen de activiteiten af, de media maken
zich zorgen over de drukte op Schiphol en over de mogelijk hoge
temperaturen… De vakantie hangt dus in de lucht!
Het andere nieuws lijkt wat gewoner te worden. We kijken niet meer
op van een Coronabesmetting of van een verhaal over vluchtelingen.
Maar voor de getroffenen is dat anders! Voor hen geen vakantiegevoel,
maar echte zorgen van het leven: zorgen, over het bestaan zelf. Hoe
mooi is het dat zo’n 100 (!) vluchtelingen uit de Oekraïne bij
particulieren onderdak vinden en dat er ook een hele groep terecht kan
in het klooster Huize de Berg. De mensen verdienen het, dat wij ons
druk maken om hen. Zij doen ons beseffen, hoe klein onze zorgen rond
warmte, wachttijden en uitval van vluchten eigenlijk zijn.
Mensen, wat hebben we toch eigenlijk veel om dankbaar voor te zijn!
Deken Bouman
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Vakantierooster
In de vakantieperiode zijn er een aantal wijzigingen in het misschema.
Dat betekent:
In de grote vakantie vanaf maandag 18 juli zullen er in ons cluster de
volgende aanpassingen aan het misschema zijn:

•
•
•
•

woensdag avondmis 19 uur Molenberg: valt uit
vrijdag avondmis 18.30 uur H. Moeder Anna: valt uit
zaterdag avondmis 18 uur Pancratius: valt uit
zaterdag avondmis 19 uur Martinuskerk Welten: valt uit

Daarnaast zal er een extra Mis zijn:

•

zaterdag 19 uur Theresiakapel (Putgraaf)

Zo hopen we toch aan iedereen voldoende gelegenheid te kunnen
geven om te kunnen vieren in onze kerken. De vakantietijd kan
natuurlijk ook een goede gelegenheid zijn eens op een andere tijd of
in een andere kerk te vieren. Welkom!
De Mistijden van alle kerken in het cluster zijn te vinden op
www.rkheerlen.nl .
Theresiakapel Putgraaf
Herhaald vandalisme, bestaande uit het vernielen van devotiekaarsen,
noodzaakt ons om nog maar een beperkt aantal kaarsen in de
kaarsenbak te leggen. Hiervoor vragen wij Uw begrip.
De hierdoor ontstane schadepost is groot voor de Theresiakapel. Uw
hulp, middels een gift, stellen wij dan ook zéér op prijs.
Echter, er is ook goed nieuws.
Het Kerkbestuur heeft het vakantierooster voor de komende periode
samengesteld. Voor de Theresiakapel betekent dat, dat er, ingaande
zaterdag 23 Juli weer HH Missen opgedragen zullen worden. De
aanvangstijd zal 19:00 uur zijn. Voorlopig geldt dit tot en met zaterdag
3 September. Wij hopen weer velen van U te mogen begroeten.
Bestuur Stichting kapel Putgraaf.
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Proficiat Kleine Zusters van St. Joseph
In alle eenvoud die hen siert, vieren de Kleine Zusters van St. Joseph,
vooral bekend van klooster Huize de Berg, dat zij precies 150 jaar
geleden door mgr. Savelberg werden gesticht. In de loop der jaren
kende de congregatie in totaal zo’n 3000 (!) zusters: zij werk(t)en in
de Benelux, Indonesië, China en Afrika. Zij gingen om te helpen, waar
niemand helpt.
Wij danken hen voor hun inzet en wensen hen van harte proficiat met
dit jubileum!
Dank voor felicitaties
Omdat het geen echt jubileum is, vierde ik mijn 30-jarig
priesterjubileum in stilte. Dank aan hen die op welke manier dan ook
betrokken waren en feliciteerden.
Deken Bouman
Gaan trouwen
Zijn voornemens om gaan trouwen:

•
•

20 augustus om 14 uur in St. Pieter Beneden Maastricht: Sebastian
Visscher en Valérie Pijls, wonend in de parochie H. Moeder Anna
3 september om 13 uur in de Pancratiuskerk: Peter Hoogendijk en Petra
Beckers, wonend in de parochie St. Martinus Welten.

Van harte proficiat met deze mooie plannen, we wensen jullie een
schitterende dag en vooral: heel veel geluk en zegen!
Voertuigzegening – 24 juli
Ook dit jaar zal weer de traditionele autozegening, of liever gezegd
zegening van alles wat wielen heeft en waarmee we op weg en op reis
kunnen gaan, plaatsvinden en wel op zondag 24 juli na de H. Mis van
11.15 uur bij de St. Josephkerk. Door de zegen willen we ook onze
eigen levensreis aan God toevertrouwen en veilig op weg gaan.
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Kroedwusj-wandeling - 13 augustus
De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met
IVN Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse
kroedwusj-wandeling. Een wandeling om deze mooie traditie voort te
zetten. De kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee
geneeskrachtige kruiden en onweer werende kruiden.
Het vertrek van de wandeling is zaterdag 13 augustus om 11.00 uur
bij de St.-Josephkerk. Wij gaan onder leiding van en met uitleg van
het IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden. Bij
het beeld van Maria in de Boskapel in Imstenrade wordt de kroedwusj
gezegend. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en
iets lekkers in de St. Josephkerk.
Vormelingen
Op zaterdag 2 juli gaan de vormelingen van Heerlen-Zuid een middag
er op uit. We gaan samen de Catacomben in Valkenburg bekijken en
rodelen, waarna we om 18.00 uur aansluiten bij de reguliere Mis in de
Annakerk.
Deze dag sluiten we af met friet in de pastorie in Welten.
Na de vakantie zullen de vormelingen starten op de middelbare
scholen, wij wensen hun al heel veel succes!
Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door Vormheer Mgr.
Maessen, op zaterdag 19 november 2022 om 17.30 uur.
Vooraankondiging Communiedata 2023
basisschool Tarcisius zondag 14 mei 2023, Annakerk
basisschool St. Martinus donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag),
Martinuskerk Welten
basisscholen Windekind/Eikenderveld zondag 21 mei 2023, Annakerk
basisscholen de Windwijzer/de Tovercirkel zondag 28 mei 2023,
Josephkerk Heerlerbaan
In het begin van het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen van groep
4 benaderd worden met een opgaveformulier.
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Alpha groep
De eerste Alpha groep is beëindigd, Het was volgens de leden een
waardevolle tijd, een tijd waar mensen het geloof gevonden en
hervonden hebben. Maar ook hun geloof hebben verdiept, zodat ze
met veel plezier hun vrijwilligerswerk in de parochies kunnen
voortzetten.
Zij zullen als groep verder onderweg gaan om verder te groeien in hun
geloof.
Vanaf september start de volgende groep. Voor informatie kunt u
contact opnemen met Anita van den Berg, catechiste. Telefoon 0640508492 of via de mail anita@pancratiusheerlen.nl
Dank voor geslaagde processie
Een enkel druppeltje kon de stalende dag niet verstoren. We begonnen
om 10 uur met een feestelijke H. Mis, gezongen door Chrisko en de
samenzanggroep, met volle betrokkenheid van communicanten en
andere kinderen, in aanwezigheid van diverse verenigingen en vooral:
van onze bisschop mgr. Harrie Smeets!
De processie daarna was een mooie biddende stoet, die na een
tussenstop bij het beeld aan de Klompstraat verder trok naar de
Pieterhof, waar we door de bewoners warm werden ontvangen. Na de
zegen speelden de kinderen en ontmoetten we elkaar, hee bijzonder.
Dank aan iedereen die hier op welke manier dan ook aan heeft
meegewerkt of meegelopen en meegebeden. Moge het tot zegen zijn
voor onze geloofsgemeenschap en voor velen!
Jeugd- en jongerenwerk Bekkerveld
Het was een geweldig jaar, het kinder- en jeugdwerk groeit!
•
Het ZaterdagMiddagClubje bestaat uit kinderen in de leeftijd
van 7 tot 12 jaar en komt elke zaterdag van 15.00 – 17.00 uur samen
in de pastorie van Welten.
•
Het jeugdkoortje “Zonder Naam” is in april gestart en we zijn al
van 9 leden gegroeid naar 14 leden en er komen nog steeds kinderen
bij, die blij worden van zingen.
•
Er zijn weer enkele kinderen die als misdienaar tijdens de
Heilige Mis de Deken willen helpen.
Op zaterdag 23 juli gaan we met al deze groepen het schooljaar
afsluiten met een speurtocht en een barbecue!
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Maar daarna gaan we vakantie vieren, tijdens deze vakantie gaan we
nadenken over het jeugd- en jongeren werk en hoe we hier in het
komende schooljaar invulling aan gaan geven, zodat iedereen hier een
veilige plek, een thuis kan vinden.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopelijk zien we elkaar
in september weer terug!
Mijn Huisje
Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.
Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God.
Daar praten we even, heel rustig, heel stil,
God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil.
Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer,
maar alles komt thuis bij de lieve Heer.
En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner,
want Hij is het huis waarin alles mag wonen,
Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed.
Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet.
Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen!
Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open
© Marjet de Jong
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Een kroedwusj bestaat uit zeven
kruiden,
in
de
regel
twee
graansoorten (tarwe en rogge),
twee
geneeskrachtige
kruiden
(boerenwormkruid
en
duizendblad),
twee
onweer
werende
kruiden
(alsem
en
koninginnenkruid of alternatieven
zoals
bijvoet,
wilgenroos
of
huislook) en walnotenblad, dat
bestaat uit zeven blaadjes. Er zijn
echter een heleboel regionale
verschillen.
De kruiden worden bijeengebonden
met een touw van 7 el, een oude lengtemaat (één el is 69,4 cm).
Zowel het aantal van zeven kruiden, het walnotenblad met zeven
blaadjes als de lengte van het touw verwijzen naar volledigheid
(vergelijk ook met de zeven sacramenten en de zeven werken van
barmhartigheid).
Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf
van Maria. Daarom vindt de jaarlijkse kroedwusj-zegening plaats op
of rondom 15 augustus, Maria Ter Hemelopneming.
De kroedwusj wordt in huis of op zolder opgehangen en moet
mogelijk onheil zoals blikseminslag, brand en ziekte afwenden.
Werelddag voor Grootouders en Ouderen – 24 juli
Paus Franciscus vierde de eerste Werelddag voor Grootouders en
Ouderen in 2021 en verordonneerde dat deze elk jaar zou worden
gevierd op de zondag die het dichtst ligt bij het feest van de heiligen
Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.
In zijn boodschap voor de viering van dit jaar vroeg paus Franciscus
oudere mensen zoals hijzelf om “ambachtslieden van de revolutie van
tederheid” te zijn.
“Wij grootouders en ouderen hebben een grote verantwoordelijkheid:
de vrouwen en mannen van onze tijd te leren anderen te beschouwen
met hetzelfde begrip en dezelfde liefdevolle blik waarmee wij onze
eigen kleinkinderen beschouwen”, zo schreef hij.
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De 85-jarige paus richtte zich ook tot jongere mensen en moedigde
hen aan diegenen op te zoeken en te bezoeken die zich het meest
alleen voelen.
“In afwachting van een bezoek kunnen de dagen veranderen waarop
we denken dat we niets hebben om naar uit te kijken; uit een eerste
ontmoeting kan een nieuwe vriendschap voortkomen”, zei hij.
“Ouderen bezoeken die alleen wonen is een werk van barmhartigheid
in onze tijd!”
Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt
of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.
De kalender is voor € 9,00 verkrijgbaar op het parochiekantoor
(openingstijden op dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur,
afwijkende tijden kunnen in de vakantieperiode van toepassing zijn).

MANDERS INTERIEURS
*vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101-103
HEERLEN
E-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618
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Zaterdag 2 juli
Zaterdag in week 13 door het
jaar
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

Donderdag 7 juli
Helige Maagd Maria, Zoete
Moeder van Den Bosch
09.00 uur H. Mis
Vrijdag 8 juli
HH. Maria Adolfina en
gezellinnen, maagden en
martelaressen
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen;

Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis
Zondag 3 juli
Veertiende zondag door het
jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
Overledenen Fam. Prevoo

Zaterdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

11.30 uur H. Mis
Ernest Lempers; Maria
Vervoort-Scheilen

Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis

Maandag 4 juli
Maandag in week 14 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
Fam. Consten-Janssen

Zondag 10 juli
Vijftiende zondag door het
jaar
Preek: Prof. Rohling
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 5 juli
Dinsdag in week 14 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Preek:Kapelaan van Attekum
11.30 uur H. Mis
Ouders Heijmans-Weusten
zoon Rien en dochter Fely
(Jrd.); Mia JanssensKockelkoren

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 6 juli
Woensdag in week 14 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Maandag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon
van Europa
09.00 uur H. Mis
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Dinsdag 12 juli
Dinsdag in week 15 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur H. Mis
Mia Guillaume-Gerards; Maria
Vervoort-Scheilen

09.30-10.30 uur Aanbidding

Maandag 18 juli
Maandag in week 16 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Woensdag 13 juli
Woensdag in week 15 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 19 juli
Dinsdag in week 16 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 14 juli
Donderdag in week 15 door
het jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Vrijdag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop
en kerkleraar
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen;

Woensdag 20 juli
Woensdag in week 16 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
Donderdag 21 juli
Donderdag in week 16 door
het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 16 juli
Zaterdag in week 15 door het
jaar
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

Vrijdag 22 juli
H. Maria Magdalena
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen; Dhr. Cremers

Preek: Kapelaan van Attekum
18.00 uur H. Mis
Voor de zielenrust van Jan en
Anneke van Berkum-van Tuijl

Zaterdag 23 juli
H. Brigitta, religieuze,
patrones van Europa
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

Zondag 17 juli
Zestiende zondag door het
jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
Marlène Schunck-te Loo (Jrd.)
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Preek: Deken Bouman
19.00 uur H. Mis
Theresiakapel

Zaterdag 30 juli
Zaterdag in week 17 door het
jaar
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

Zondag 24 juli
Zeventiende zondag door
het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Preek: Prof. Rohling
19.00 uur H. Mis
Theresiakapel

Preek: Deken Bouman
11.30 uur H. Mis
Frans Schneiders (Jrd.)

Zondag 31 juli
Achttiende zondag door het
jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Maandag 25 juli
H. Jakobus, apostel
09.00 uur H. Mis

Preek: Deken Bouman
11.30 uur H. Mis
Mevr. J.H. Stijns (Jrd.)

Dinsdag 26 juli
HH. Joachim en Anna
ouders van de H. Maagd
Maria
09.00 uur H. Mis
09.30-10.30 uur Aanbidding

Maandag 1 augustus
H. Alfonsus Maria
de’Liguori, Bisschop en
kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Woensdag 27 juli
H. Titus Brandsma, priester
en martelaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 2 augustus
Dinsdag in week 18 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 28 juli
Donderdag in week 17 door
het jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 3 augustus
Woensdag in week 18 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 29 juli
HH. Marta, Maria en Lazarus
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen;

Donderdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney,
(Pastoor van Ars), priester
09.00 uur H. Mis
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Vrijdag 5 augustus
Eerste Vrijdag
09.00 uur H. Mis
Hans en Jeanne SchaghenVrencken en zoon Kees;
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen;

09.30-10.30 uur Aanbidding
Woensdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en
martelaar
09.00 uur H. Mis
Donderdag 11 augustus
H. Clara, maagd
09.00 uur H. Mis
Hubertus Maenen

Zaterdag 6 augustus
Gedaanteverandering van
de Heer
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

Vrijdag 12 augustus
Vrijdag in week 19 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen;

Preek: Deken Bouman
19.00 uur H.Mis Theresiakapel
Zondag 7 augustus
Negentiende zondag door
het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
Mia Pelzer-Hoffmann

Zaterdag 13 augustus
Zaterdag in week 19 door het
jaar
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

Preek: Deken Bouman
11.30 uur H. Mis
Frans Schneider;Maria
Vrouenraets-Krewinkel

Preek: Deken Bouman
19.00 uur H. Mis
Theresiakapel

Maandag 8 augustus
H. Dominicus, priester
09.00 uur H. Mis
Voor de verjaardag van een
lieve moeder

Zondag 14 augustus
Twintigste zondag door het
jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van
het Kruis (Edith Stein),
maagd en martelares,
patrones van Europa
09.00 uur H. Mis

Preek: Kapelaan van Attekum
11.30 uur H. Mis
Maandag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
10.00 uur H. Mis
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Voor de zielenrust van Jan en
Anneke van Berkum-van Tuijl
Dinsdag 16 augustus
Dinsdag in week 20 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Preek: Prof. Rohling
11.30 uur H. Mis
Echtp. Bosch-Evertz
Maandag 22 augustus
H. Maagd Maria, Koningin
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Dinsdag 23 augustus
Dinsdag in week 21 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

Woensdag 17 augustus
Woensdag in week 20 door het
jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding
Donderdag 18 augustus
Donderdag in week 20 door
het jaar
09.00 uur H. Mis

Woensdag 24 augustus
H. Bartolomëus, apostel
09.00 uur H. Mis
Dhr. Cremers

Vrijdag 19 augustus
Vrijdag in week 20 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen;

Donderdag 25 augustus
Donderdag in week 21 door
het jaar
09.00 uur H. Mis
Vrijdag 26 augustus
Vrijdag in week 21 door het
jaar
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen;

Zaterdag 20 augustus
H. Bernardus, abt en
kerkleraar
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid
Preek: Prof. Rohling
19.00 uur H. Mis
Theresiakapel

Zaterdag 27 augustus
H. Monica
14.00-14.10 uur
Biechtgelegenheid

Zondag 21 augustus
Eenentwintigste zondag
door het jaar
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

Preek: Kapelaan van Attekum
19.00 uur H. Mis
Theresiakapel
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Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de
periode van 27-08-2022 tot 15-10-2022: dinsdag 16 augustus
vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy:
vrijdag 12 augustus 2022.
IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
22-05-2022 Wim Brouwers, 99 jaar
31-05-2022 Niny Ramakers-Senden, 93 jaar
IN ONZE PAROCHIE WERD GEDOOPT:
20-06-2022 Marta Di Domenico
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MOONEN-WANDERS
STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerken
Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
Website: www.moonen-wanders.nl
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Parochiepriester:
Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
Tel.: 045-5713682 of mob. 06-10983891, deken@pancratiusheerlen.nl,
twitter: @DekenHeerlen;

Diaken: Theo Cloodt, T 06-34524700 E theo.cloodt@home.nl
Catechiste:
Anita van den Berg: anita@pancratiusheerlen.nl of 06-40508492

Stichting Patiëns:
Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

Kerkbijdrage:
ING-banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius
Kerkbijdrage: Inlichtingen via parochiesecretariaat
op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

Giften/Schenkingen:
RABO-banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Misstipendia:
ING-banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius Telefoon: zie secretariaat.

Secretariaat van de St. Pancratius parochie:
Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82
Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

E-mailadres:
secretariaat@pancratiusheerlen.nl

Website:
www.pancratiuskerk-heerlen.nl

E-mailadres kerkbestuur:
kerkbestuur@rkheerlen.nl
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